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twee afdrukken. lndien dit niet mogelijk is, dan in drievoud getypt met dubbcle rcgelafstand en brede marge. 
Het manuscript dient niet al eerder gepubliceerd te zijn, of tegelijkertijd elders ter publikatie aangeboden te worden. 
Raadpleeg voor stijl en indeling rccente nummers van Lacerta. Na de titel met Nederlandse en wetenschappelijke naam. volgen de naam en het 
adres van de auteur en een korte inleiding. De overige tekst onderverdelen in hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. Geen voetnoten ge
bruiken. Het artikel bceindigen met een Nederlandse samenvatting. die in het Engels wordt vertaald, en een alfabctische literatuurlijst met aile 
in de tekst aangehaaldc werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, bock, verzamelwerk): 
LEEUWEN, F. VAN, 1984. De Japanse vuurbuiksalamander (C,mops pyrrhogasrer) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42: 230-237. 
MERTENS, R. & H. WERMUTH, 1960. Die Amphibien und Reptilien Europao;. Kramer Verlag. Frankfurt am Main. 
SCHNEIDER, B .• 1981. Algyroidesjir:.ingeri (Wiegmann. 1834)- Tyrrhenische Kieleidechse. In: B()HME. W. (red.). Handbuch der Reptilien und 
Amphibien Europas. Band I. Echsen 1: 392-401. Akademische Verlagsgesellschaft. Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aanmerking goede dia's, zwartwit- en kleurcnfoto's, en zwartwit-tekeningen (in zwarte inkt) elk op een apart blad. 
Tekeningen en foto's maximaal op A4 formaat inzenden. De genummerde illustraties dienen elk vergezeld te gaan van een korte tekst als on
derschrift. Vermeld deze teksten op een apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd. overige illustraties aileen op vcrzoek. Auteurs ontvangen drie 
presentexemplarcn. eventueel meer na overleg vooraf met de hoofdredacteur. 

Lidmaatschap 
Het lidmaato;chap van de vereniging omvat onder meer een abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en het Mededelingenblad (clfmaal per 
jaar). Vercnigingsjaar en jaargang lopen van oktober tot en met september. De contributic voor 1995-1996 bedraagt f55,00 (Nederland en 
Be\gie), f&O,OO (elders). 
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De Helena-klimslang (Elaphe helena) 

Familie Colubridae. 
India en Sri Lanka. 
Vrouwtjes tot 120 em, mannetjes iets kleiner. Jonge dieren bezitten een zigzag
band. Gestreepte en gebandeerde vormen van deze soort komen door elkaar voor. 
Droge zowel als regenwoudgebieden, 0-1500 m. Lichte tropische bossen, bosran
den, struikgewas en braakliggende stukken binnen cultuurgebieden. 
Legt tot acht eieren per legsel. Een paring kan voor meerdere legsels toereikend 
zijn. Incubatietijd bij 27°C 60-70 dagen. Jonge dieren zijn rond de 30 em en wegen 
ca. 10 gram. 
Jonge dieren eten vooral kikkers en hagedissen, oudere prefereren kleine zoogdie
ren. 
Overdag en in de schemering actief. Rustig en verdraagzaam. Als dreiggedrag trek
ken de dieren hun kop en nek in een S-bocht en platten daarbij het lichaam zijde
lings af. 
Ruim, met veel klimmogelijkheden. Matig warm, 28°C overdag, 20°C 's nachts. 
Luchtvochtigheid niet onder de 50%. 

KoRNACKER, P .• 1986. Herpetofocus: Die Indische Schmucknatter. herpetofauna 8(44): 10. 
KORNACKER, P.. 1988. Bemerkungen zur Biologie, Haltung und Zucht von Elaphe helena 
(Daudin. 1802). herpetofauna I 0(57): 27-33. 

Tekening: Leen Zuydgeest 
© Diergaarde Blijdorp 

Tekst: Peter Mudde 

Andere bladen: Geslachtsdeterminatie bij de Brughagedis 
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CREE, A., M.B. THOMPSON & C.H. DAUGHERTY, 1995. Tuatara sex determination. 
Nature 375: 543. 

Het verschijnsel dat het geslacht van dieren pas bepaald wordt tijdens het uitbroe
den van de eieren door de temperatuur in een daarvoor gevoelige peri ode, is in drie 
orden van de reptielen aangetoond. Zowel bij vertegenwoordigers van de 
Crocodylia, de Testudines als bij de Squamata komt TSD (temperature-dependent 
sex determination, temperatuur-afhankelijke geslachtsdeterminatie) voor. Een 
groep Nieuwzeelandse onderzoekers heeft nu ook voor de vierde orde (de 
Rhynchocephalia, suborde Sphenodontida) van nog levende reptielen een TSD 
aannemelijk gemaakt. Beide soorten van de Brughagedis (Sphenodon punctatus en 
Sphenodon guentheri) zijn onderzocht. 
Eieren van S. punctatus die in het wild afgezet waren en onder gecontroleerde om
standigheden werden uitgebroed, leverden bij l8°C uitsluitend vrouwtjes op en bij 
22°C overwegend mannetjes. Bij 20°C waren nog 91 ,2% van de nakomelingen 
vrouwtjes. 
Bij eieren van S. guentheri was een vergelijkbaar beeld te zien. Bij l8°C werden er 
uitsluitend vrouwtjes geboren. Ook bij 22°C konden aileen vrouwtjes onder de jon-
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gen aangetoond worden. Het aantal dieren dat van deze groep gesekst kon worden 
was echter veel te klein om een gefundeerde conclusie te rechtvaardigen. Anders 
was het met een groep eieren die bij variabele temperaturen werd uitgebroed: l8°C 
in het eerste en laatste deel van de incubatie en 23°C in het middendeel. Deze set 
leverde uitsluitend mannetjes op. Hoewel ook deze groep niet al te groot was, is het 
beeld consistent: bij hoge temperatuur verschuift de verhouding richting mannen. 
Bovendien blijkt uit deze waarneming eens te meer dat TSD vooral in het midden
gedeelte van de incubatieperiode optreedt. 
Be ide soorten brughagedis vertonen dus een TSD van I 00% vrouwtjes bij l8°C en 
een toenemend aandeel van mannetjes bij hogere temperaturen. Dit beeld wordt 
FM- female/male- (vrouwtje/mannetje) genoemd. Het is mogelijk dat bij een ver
dere stijging van temperatuur er weer meer vrouwtjes geboren worden - het FMF
type, female, male, female- (vrouwtje, mannetje, vrouwtje). Om dat vast te stellen 
is meer onderzoek nodig. 
Gelukkig zijn de fokprogramma's voor beide soorten brughagedis, die uitsluitend 
voorkomen op een dertigtal kleine eilandjes voor de kust van Nieuw-Zeeland, 
steeds bij een zodanige incubatietemperatuur uitgevoerd, dat 68-77% van de nako
melingen vrouwtjes werden. Een dergelijke geslachtsverhouding is optimaal om 
populaties in stand te houden. 

Samenvatting: John Boonman 

Bakje in bakje 

Wanneer er een drink- of voederbak verschoond moet worden valt het kuiltje in het 
zand waarin het bakje stond vaak dicht, zodat een nieuw kuiltje gegraven moet wor
den als het bakje is schoongemaakt. Uiteraard valt er bij het ingraven van het scho
ne bakje weer zand in het nieuwe drinkwater, zodat u weer opnieuw kunt beginnen. 
Gelukkig worden er in vrijwel aile tuincentra plastic bakjes verkocht, die oor
spronkelijk bedoeld zijn om onder een pot te plaatsen om het lekwater van de plant 
op te vangen. Aan deze bakjes zitten enkele grote voordelen. Allereerst zijn ze voor 
weinig geld in zeer vee I maten verkrijgbaar, zodat u ze als drink- of voederbak kunt 
gebruiken voor allerlei dieren. 
Bovendien zijn ze verkrijgbaar in kleuren die niet te erg opvallen in het terrarium 
(bijvoorbeeld zwart of beige). Maar het mooiste is dat ze stapelbaar zijn. U kunt 
zo'n bakje op de bodem van het terrarium vastkitten (eventueel, bij een dikke bo
demlaag, met onder het bakje een stukje piepschuim) en netjes ingraven. Een twee
de bakje van dezelfde maat gebruikt u nu als drink- of voederbak. Dit bakje kan im
mers, zonder het vies te maken bij het ingraven, in het al ingegraven eerste bakje 
gezet worden. Dit systeem is vooral ook handig voor wat grotere dieren, omdat 
hiermee de bakjes ook niet meer door de gebruikers omgegooid kunnen worden. 
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Notities over de Grondboa's van Madagascar 
(Acrantophis) 

INLEIDING 
Tijdens mijn verblijf op Madagascar 
heb ik als medewerker van de 
Marozevo Chameleon Breeding Farm 
tijd gehad om, naast kameleons 
(KUIJPERS, 1995), ook de rest van de 
reptielenfauna te observeren. In dit arti
kel behandel ik de twee op Madagascar 
voorkomende Grondboa's, Acrantophis 
madagascariensis en Acrantophis du
merili. 

STATUS VAN DE GRONDBOA'S 
Beide soorten staan op Appendix 1 van 
de CITES en mogen dus niet uit 
Madagascar uitgevoerd worden. Als 
men in Nederland deze slangen houdt, 
dient men een onthefting te hebben. 
De laatste tijd wordt er, vooral in 
Duitsland en de Verenigde Staten, vrij 
veel met deze dieren gefokt. Ik weet 
niet of dit met illegaal verkregen wild
vangdieren gebeurt of dat de fokgroe
pen al voor het van kracht worden van 
de CITES-regeling in Europa cq. 
Amerika aanwezig waren. 
Op Madagascar komen A. madagasca
riensis en A. dumerili minder voor dan 
de Boomboa Sanzinia madagascarien
sis, de meest algemene slang op het ei
Iand (pers. med. Peyrieras & 
Raxworthy). Oat de Grondboa's steeds 
zeldzamer worden heeft een aantal oor
zaken. 
Een ervan is de snelle ontbossing. 
Vooral door platbranden verdwijnt tro
pisch regenwoud en secundair woud 
waarbij zowel planten als dieren verlo
ren gaan. 
Dan is er de vangst door op Madagascar 
wonende Chinezen. Vooral de grotere 
exemplaren worden als een delicatesse 
beschouwd. 

Een van de oorzaken is ook de uitroei
ing door de plaatselijke bevolking. In 
sommige delen van het land worden de 
slangen als 'fady' (taboe, verboden) ge
zien en derhalve onmiddellijk gedood. 
Ook speelt de Iederwarenindustrie een 
rol. Op de 'zoma', de grootste markt 
van Madagascar die elke vrijdag in de 
hoofdstad Antananarivo wordt gehou
den, biedt men volop artikelen, vooral 
riemen, van slangeleer aan. Deze zijn 
vooral bij toeristen in trek. 
Er zijn echter ook positieve zaken te 
melden, zoals het feit dat in het dorpje 
Andzanolava (bij Majunga) A. dumerili 
(lokale naam Do) in en om de huizen 
wordt gehouden om de ratten in toom te 
houden. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
A. madagascariensis komt voor in het 
noorden en centrum van het eiland. Met 
name in het tropisch regenwoud bij 
Montagne d' Ambre, rond Sambava en 
Maroantsetra, en op het eiland Nosy 
Mangabe (in de baai van Maroantsetra). 
Ik heb op deze plaatsen meerdere keren 
grote exemplaren van meer dan twee 
meter gezien. Aangezien Nosy 
Mangabe een natuurreservaat is, mogen 
we verwachten dat de dieren hier goed 
beschermd blijven voortbestaan. 
A. dumerili komt voor in het drogere 
zuid/zuidwesten. In en rond het reser
vaat Berenty is de soort vrij algemeen. 
Grondboa's zijn 's nachts actief en 
brengen de dag door, verstopt tussen 
bladeren in het regenwoud. Vooral A. 
madagascariensis zoekt hierbij redelijk 
vochtige en warme plaatsen op. Men 
ziet ze soms op open plekken in het re
genwoud waar wat zonnestralen door
dringen. 
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Beide slangesoorten gebruiken ook wei 
holen van Tenreks of Reuzeratten nadat 
ze de bewoners ervan geconsumeerd 
hebben. 

BESCHRIJVING 
A. madagascariensis is een zwaar ge
bouwde boa met een korte staart. De 
gemiddelde lengte is ongeveer twee 
meter. De grondkleur van volwassen 
dieren is geelbruin. Verder is er een on
regelmatig netwerk van donkere ringen 
en lijnen. Jonge slangen hebben soms 
rossige of rode plekken op kop en nek 
(GUIBE, 1958). Zowel jongen als vol
wassen dieren hebben een nogal irise
rende huid. 
A. dumerili onderscheidt zich van A. 
madagascariensis door zijn grotere 
lengte (gemiddeld drie meter) en de 
kleinere scbubben op de kop. Ook bet 
aantal scbubben voor bet oog (preocu
lairen) verscbilt. A. dumerili beeft er 
6-10, A. madagascariensis 11-16 
(GLAW & VENCES, 1992). 

TERRARIUM 
Beide slangesoorten hebben een vrij 
grate behuizing nodig, die stevig ge
bouwd moet zijn. De dieren worden na
melijk vrij zwaar en zijn behoorlijk ac
tief. De temperatuur moet overdag 
tussen de 25 en 30°C zijn. 's Nachts on
geveer 20°C. Gedurende de winter is 
bet beter de temperatuur 5 tot 10 graden 
te verlagen tot minimaal 15°C en de 
dieren niet te voeren. Dit bevordert de 
winterrust en stimuleert de paringsdrift 
in bet voorjaar. De vochtigheidsgraad 
moet voor A. madagascariensis vrij 
hoog zijn (net zoals voor bijvoorbeeld 

Epicrates cenchria). Beide soorten hou
den van een bad. 
Grondboa's eten bij voorkeur knaagdie
ren zoals muizen, ratten, cavia's, hoe
wei ik een exemplaar bezit met een gra
te voorliefde voor kippen. 

VOORTPLANTING 
Paringen vinden plaats na de winterrust. 
De draagti jd bedraagt acht tot negen 
maanden. Beide soorten zijn ovovivipaar 
en baren twee tot zeven jongen per keer. 
Wat onmiddellijk opvalt is de lengte en 
het gewicht van de jongen. Bij de ge
boorte zijn ze 60 tot 70 em lang en we
gen 200 tot 250 gram! Dit is bijvoor
beeld drie tot vier keer bet gewicht van 
een pasgeboren Boa constrictor. De 
oorzaak vail bet kleine aantal en hoge 
gewicht van de jongen moet misschien 
worden gezocht in het ontbreken van 
grate predatoren op Madagascar 
(BRYGOO, 1982; GUIBE, 1958). 

NOTES ON ACRANTOPHIS 
Acrantophis on Madagascar is threatened by 
deforestation, the leather industry and because 
it is considered a delicacy. A. dumerili is 
sometimes kept in houses to control rats. 
Acrantophis is viviparous. The young, 
although few in number, are large in size: 
60-70 em and 200-250 g. 

LITERATUUR 
BRYGOO, E.R., 1982. Les ophidiens de 
Madagascar. Mem. Inst. Butantan 46: 19-58. 
GLAW, F. & M. VENCES, 1992. A fieldguide to 
the amphibians and reptiles of Madagascar. 
Vences & Glaw Verlags GbR, Koln. 
GUIBE, J., 1958. Les serpents de Madagascar. 
Mem. lost. Scient. Madagascar. A ( 12): 189-
260. 
KUYPERS, M., 1995. Chamaeleo parsonii in 
het wild en in het terrarium. Lacerta 53: 87-90. 
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Herpetologische waamemingen in Costa Rica 

R.M. Koller 
Anijsstraat 33 
7322 PN 
Apeldoom 

INLEIDING 
Gedurende vijf weken (van half juli tot 
half augustus 1992), heb ik een rondreis 
door Costa Rica gemaakt, met het voor
nemen zoveel mogelijk van de natuur 
van dit land te zien. Hoewel het een 
klein land is, met een oppervlakte iets 
groter dan dat van Nederland, is het qua 
natuurschoon ongelootlijk rijk. Door de 
goede infrastructuur is het betrekkelijk 
gemakkelijk om veel natuurparken te 
bereiken. 
Ongeveer een kwart van het land is min 
of meer bescherrnd gebied. 
De grootte van de beschermde gebieden 
loopt uiteen van 7 ha (Guyabo, een 
klein rotseilandje) tot 193.920 ha (het 
biosfeer-park La Amistad, dat tot in 
Panama doorloopt). Costa Rica wordt 
in de lengterichting doorsneden door 
een bergketen, met als hoogste top de 
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Chirrip6 (3819 m). Deze keten scheidt 
de Pacifische en de Atlantische zijde 
nagenoeg geheel van elkaar. 
Hoewel tropisch regenbos een groot 
deel van de natuurlijke vegetatie vormt, 
kent het land ook drogere gebieden. 
Vooral in het noordwesten overheerst 
bos dat in de droge tijd het blad verliest. 
In Costa Rica komt bos voor vanaf zee
niveau tot in de hoge regionen, waar het 
nevelwoud wordt; bier is het vaak zeer 
vochtig, zelfs in de droge tijd. De re
gentijd duurt van mei tot in november 
(FERWERDA et al., 1991). 
Daar er vooral gezocht zou worden naar 
amfibieen en reptielen trok ik er zowel 
overdag als 's avonds (met een sterke 
zaklamp) op uit. Vaak echter was 's 
avonds zoeken onmogelijk door de he
vige regenval. 
lk heb reptielen en amfibieen waarge
nomen in de volgende gebieden: 
Rincon de la Vieja N .P. - Liberia - Santa 
Rosa N .P. - Braulio Carrillo N .P. -
Siquirres - Tortuguero N .P. - Botanische 
tuin Lancaster - Cerro de Ia Muerte -
Valle de Dota - Corcovado N .P. - Puerto 
Jimenez - Golfito - Monteverde (zie 
kaart). 
Aileen soorten die ik kon fotograferen 
of direct determineren, zal ik bier noe
men. Aldus heb ik meer dan veertig 
soorten gevonden. Ik heb opvallend 
veel slangen waargenomen; II stuks 
waarvan ik er zes heb gedetermineerd. 
Laten slangen zich in de regentijd mak
kelijker overdag zien dan in de droge 
tijd? 
Sommige reptielen heb ik in grote aan
tallen gezien, b.v. Basiliscus spp. (adult 
en vele juvenielen), Iguana iguana 
(vele juvenielen), Sceloporus en 
Ameiva. Ook amfibieen waren plaatse
lijk talrijk zoals Bufo marinus en 
Bolitoglossa subpalmata. 
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MONTEVERDE 
(EEN WAARSCHUW ING?) 
In di t beroemcle gebied in Costa Rica 
zijn al 154 soorten reptielen en amti
bieen gevonclen (HAYES et al. , 1989). 
Omdat dit gebied ook bij mij hoog op 
het verlanglijstje ·stand, heb ik er vijf 
dagen doorgebracht. Hier wordt een be
roemde amfibie gevonden, namelijk 
Bufo periglenes, de Gouden Pad. Ook 
de Quetzal, de roodgroene vogel met 
zijn lange staartveren komt hier voor. 

Foto: R. Koller 

Mede aangemoedigd door enthousiaste 
artikelen van o.a. MUDDE & VAN DJJK 
( 1983 , 1984) en FRANZEN ( 1987) trok ik 
hier met hooggespannen verwachtingen 
heen. Volgens die artikelen moestje bij
na struikelen over de grate aantallen 
Eleutherodactylus, Ate/opus varius en 
Centrolenel/a. Het werd echter wat rep
tielen en amtibieen waarnemen betrof 
een grate teleurstelling. 

Hoewel ik het park de gehele dag door
kruist heb - 's avonds was dit onmoge
lijk door de hevige regen - heb ik er 
slechts een juveniele pad (Bufo mari
mts), een slang (Jmantodes cenchoa) en 
een hagedi s (Norops tropidolepis) ge
vonden. lk kwam hier in contact met 
een Amerikaanse journaliste die een pu
blikatie aan het schrij ven was over het 
verdwijnen van amfibieen. Zij had 
daarvoor weer contact met de schrijver 
van de checkli st van Monteverde, Marc 
Hayes, en kwam tot het volgende ver
haal: 
Het is een feit dat er de laatste jaren 
weinig amtibieen worden gevonden in 
Monteverde. Men weet niet wat hier de 
oorzaak van is. Oat zou een klimaatver
andering kunnen zijn, of het zou kun
nen liggen aan de verhoogde activiteit 
van de nabijgelegen vulkaan de Arena!, 
waarvan de zure gassen die de krater 
uitbraakt met de regen weer tegen de 
hellingen slaan. Een natuurlijke vorm 
van zure regen is dan het gevolg. Zeker 
is wei clat de Gouden Pad de laatste ja
ren nauwelijks nag is gezien, en mis
schien wei uitgestorven is. 

AMFIB IEEN 
WORMSALAMANDERS 
In Costa Rica Ieven 3 soorten wormsa
lamanders (Gymnophonia) uit twee ge
slachten namelijk Dermophis en 
Gymnophis. Het zijn nachtdieren, die 
zich overdag onder stenen en stronken 
schuil houden. Bij enkele dieren is in de 
maaginhoud weleens een hagedis ge
vonden. 
lk vond in het berggebied van Costa 
Rica, de Cerro de Ia Muerte op zo' n 
2000 m hoogte een halfvergane worm
salamander. Vol gens JANZEN ( 1983) Ie
ven wormsalamanders tot 1400 m 
hoogte. Mijn vindplaats lag daar dus 
ver boven. Het dier lag in het gras bij 
een boerderijtje, waarschijnlijk vertrapt 
door het eni ge paard dat hier om het 
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huis liep. De natuurlijke vegetatie rond 
de vindplaats bestond uit bos. Welke 
soort het betrof was niet meer te achter
halen. 

SALAMANDERS 
Van de salamanders (Caudata) die in 
Costa Rica Ieven - volgens WAKE & 
LYNCH ( 1976) ruim 30 soorten, de 
checklist van SAVAGE & VILLA ( 1986) 
geeft 28 soorten aan - heb ik een soort 
gevonden en wei Bolitoglossa subpal
mata. Deze vond ik plaatselijk in grote 
aantallen in de Cerro de Ia Muerte op 
zo'n 2500 m hoogte. 
Tk vond twee kleurvormen: de meeste 
exemplaren waren zwart met oranje po
ten en keel, het oranje kon ook een 
lichtbruine tint hebben. Een afwijkend 
exemplaar was roodbruin van kleur met 
zwarte vlekken op de zijkanten van het 

Foto: R. Koller lichaam. De lengte van de gevonden 
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dieren varieerde van 5 tot ongeveer 12 
em. Op het lichaam telde ik 15 groeven, 
op de staart ongeveer 25. Een diertje 
wat ik wat onvoorzichtig opraapte, liet 
de staart los. 
De dieren werden overdag gevonden 
door stukken hout en stenen op te lich
ten. In deze vochtige schuilplaatsen 
verbergen zij zich tot het donker wordt. 
De vegetatie van het gebied bestaat uit 
I age bomen, varens, mossen, fuchsia's 
en dergelijke. 
Deze soort zou niet beneden de 1500 m 
voorkomen, wat betekent dat een te 
hoge temperatuur funest is voor deze 
gevoelige diertjes. 

KIKKERS EN PADDEN 
BUFONIDAE 
Van het geslacht Bufo heb ik drie soor
ten gevonden (B. marinus, B. coniferus 
en B. coccifer). 
De reuzenpad, Bufo marinus, een soort 
die zeer algemeen is, heb ik op de vol
gende plaatsen gezien: Rincon de Ia 
Vieja N.P., Tortuguero N.P., Santa Rosa 
N.P., Puerto Jimenez, Golfito en 
Monteverde. Deze soort is een van de 
grootste amfibieen en kan tot zo'n 20 
em lang worden. Ze zijn direct te her
kennen aan de grote parotolden. Hij 
stelt weinig eisen aan zijn omgeving. 
Droog, nat, warm, koud; in veel van 
deze gebieden trof ik hem aan. In 
Rincon de Ia Vieja werden een aantal 
grote roepende mannetjes gezien en ge
hoord die rond een veedrinkpoel zaten. 
Het gekwaak is een laag roffelend ge
luid, dat tot op grote afstand te horen is. 
Een ongeveer 4 em groot exemplaar in 
het warme open bos van Santa Rosa 
N.P. zat 's morgens om 11.00 uur in de 
volle zon vlakbij een poeltje. In de tijd 
dat ik in Costa Rica zat heb ik van deze 
soort ook juvenielen gezien, en mis
schien kikkervisjes. 
Bufo coccifer is een soort die een beetje 
aan onze rugstreeppad doet denken. De 

soort heeft over de gehele rug puntige 
wratjes, en een smalle gele rugstreep. 
Volgens SAVAGE & VILLA ( 1986) is deze 
soort verspreid over het noordelijke ge
deelte van het land. 
Ik heb van deze soort slechts een exem
plaar gevonden en wei in het nationale 
park Rincon de Ia Vieja. Gedurende de 
paar dagen dat wij hier waren was het 
zeer vochtig door de hevige regenval. 
Het dier werd waargenomen na zo' n he
vige regenbui in de namiddag. 
Bufo coniferus is een in Costa Rica ta
melijk algemene paddesoort die in ui
terlijk nogal variabel is. 
In het Braulio Carrillo N.P. vond ik een 
exemplaar van deze soort. Het zat hier, 
op ongeveer 1500 m hoogte, in de berm 
van de weg (van San Jose naar Puerto 
Limon) die het park doorsnijdt. Het dier 
was grasgroen van kleur, met enkele ri
chels op de kop. De lengte van dit 
exemplaar bedroeg ongeveer 6 em. 
Mooi getekende exemplaren van deze 
soort vond ik in het Corcovado N.P. op 
het Osa Schiereiland in het zuidoosten 
van Costa Rica. Ik vond de dieren over
dag op de bosbodem van het tropisch 
regenwoud. Deze padden hadden een 
mooie marmertekening op de rug, in al
lerlei tinten bruin. De keel en borst wa
ren donker gekleurd, de borst in minde
re mate. Waarschijnlijk was een van de 
twee dieren die ik ving een halfwas, van 
ongeveer 3 em lengte. Het andere dier 
was 8 em lang. Deze exemplaren had
den een relatief gladde huid en niet zul
ke grote parotolden als B. marinus. 

DENDROBATIDAE 
Van de familie der gifkikkers heb ik 
twee vertegenwoordigers gevonden, na
melijk Dendrobates pumilio en 
Colostethus nubicola. 
D. pumilio, de bekende Aardbeikikker, 
is de meest voorkomende gifkikker van 
Costa Rica. Ik heb de soort in grote aan
tallen gevonden in het noordoosten van 
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hetland. Bij Siquirres vond ik tientallen 
exemplaren, met een fel rood lichaam 
en donkerblauwe pootjes. In Tortuguero 
heb ik op de heuvel van bet park dieren 
gezien die meer rood op de poten had
den dan hun soortgenoten in Siquirres. 
De biotopen waarin ik D. pwnilio vond, 
lagen in tropisch laaglandbos. Aile die
ren werden in de buurt van water aange
troffen, en zaten op de bosbodem tussen 
grote afgevallen bladeren van verschil 
lende boomsoorten. 
In Siquirres waren vele mannetjes aan 
het kwaken. Dit was omstreeks 9.00 uur 
toen we het bos inliepen. 
De tweede gifkikkersoort die ik ving 
was Colostethus nubicola. 
Het is, net als de meeste soorten van dit 
geslacht, een op het eerste gezicht on
opvallend gekleurd kikkertje. Bij nade
re beschouwing blijkt het diertje toch 
wei een mooie tekening te hebben. 
Bruin met een zwarte flankstreep, die 

Rww 1rarschewirschii. 

kenmerkend voor deze soon is, die 
weer is afgezet met een witte lijn. De 
buik is wit en de poten zijn roodbruin 
van kleur. De grootte van het diertje be
droeg nog geen twee em. lk ving deze 
soort overdag in het bos van het 
Corcovado park, tussen a llerle i bladaf
val. 

LEPTODACTYLIDAE 
Van deze kikkerfami lie heb ik vijf 
soorten gevonden (Physalaemus pus
tulosus, Leptodacty lus pentadactylus, 
Eleutherodactylus podiciferus of tauri
nus, E. "biporcatus? en E. .fitzingeri). 
De detenninatie van de drie soorten 
Eleutherodactylus is helaas niet zeker. 
De meeste soorten van dit geslacht zijn 
onopvallend gekleurd, e n vallen daar
om nauwelijks in de smaak bij temt
riumhouders. 
Physalaemus pustulosus is een onop
vallende soort met een wrattige rug-

Foto: R. Koller 
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Hyla swujferi. 

I1Uid , een donkere keel met een witte 
middenstreep, die richting buik loopt. 
De rugkleur is bru in. Yolgens JANZEN 

( 1983) wordt deze soon 25-35 mm 
lang. De soort leeft van insekten. waar 
hij ·s nachts naar op zoek gaat. Hij plant 
zich voort met behulp van schuimnes
ten die op het water drijven, waarin 
I 00-200 eieren zijn gelegd. 
De . oort heb ik aileen in het stadje 
Golfito gezien. Dat stadje ligt aan zee 
en het is er warm en vochtig. Ik zag de 
dieren ·s avonds in plassen regenwater 
langs de kant van de weg. Hier zaten ze 
in te kwaken; ze zuigen zich hiervoor 
he lemaal val met Iucht en persen dit 
langs de stembanden weer naar buiten. 
lk heb er verscheidene exernplaren ge
vangen, ik denk daarom dat het een al
gemene soort is. 
De reus van de fam ilie is ongetwijfe ld 
Leptodacrylus pentadactylus. Yolgens 
SAVAGE & V iLLA ( 1986), komt hij in ge-

Foto: R. Koller 

heel Costa Rica voor. behalve in de ho
gcr gelegen gebieclen. Hij schijnt tot 
zo' n 20 em groat te kunnen worden. Hij 
ziet er erg fors uit met zijn grate kop en 
gra te achterpoten. Het exemplaar dat 
wij zagen was op zijn minst 15 em 
groat. Het zat in een waterput in het 
Corcovado park, waar hij door een 
parkwachter uit werd gehaald. Na het 
fotograferen sprang hij met zeer grote, 
krachtige sprongen weg en was niet 
meer te achterhalen. 
Het is mijns inziens een soort die daar
om niet in een terrarium gehouden zou 
moeten worden, of de bak zou een op
perv lakte van enkele vierkante meters 
moeten hebben. 
Het geslacht Elewherodactylus is zeer 
groat en in Costa Ri ca Ieven hiervan 
meer dan 30 soorten. Deze kikkers zijn 
moeilijk te determineren. zodoende zijn 
de dieren die ik vond niet met zekerheid 
op naam gebracht. 
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De eerste soort zou kunnen zijn E. podi
ciferus of E. taurinus. 
Ik vond hiervan twee dieren, die waar
schijnlijk halfvolwassen waren. Ze wer
den gevangen in bet centrale heuvel
land, op zo' n 2000 m hoogte in de Dota 
vallei, overdag, in bet daar aanwezige 
nevelbos. Daar zaten ze tussen de dorre 
bladeren. Het kleinste exemplaar had 
een lengte van 15 mm, geen vliezen aan 
tenen of vingers en een grijze rug met 
zes donkere vlekjes die paarsgewijs ge
rangschikt waren. De flanken waren 
roodbruin, met een donkere lijn als af
scheiding met de rug. De onderzijde 
was lichtgekleurd zonder tekening, de 
poten gebandeerd. 
Het tweede exemplaar had een lengte 
van 21 mm en evenmin vliezen tussen 
tenen of vingers. Er liep een donkere 
lijn langs de dijen, de rug roodachtig 
van kleur, poten gebandeerd. De onder
zijde was ook bij dit dier lichtgekleurd 
zonder enige tekening. 
E. biporcatus? vond ik overdag in bet 
Corcovado park op de bosbodem. De 
bovenzijde van bet dier was erg wrat
achtig, met bruine kleuren. De onder
zijde was opvallend gekleurd; rode dij
en en handjes, met een sterk wit-grijs 
gevlekte keel en buik. Het dier had een 
lengte van 31 mm en was, a1s de deter
minatie klopt, halfvo1wassen. Man
netjes van E. biporcatus kunnen tot 50 
mm uitgroeien, terwij1 vrouwtjes zelfs 
110 mm kunnen worden. Het is een 
soort die bet laagland van Costa Rica 
bewoont. 
De derde soort, E. fitzingeri, heb ik ook 
in Corcovado gevangen, ook weer over
dag. Dit dier was 45 mm lang. Het had 
een grijsbruine kleur aan de rugzijde, 
terwijl de onderzijde lichtgekleurd was. 
Hij zat in bet gras van de open plek in 
bet bos, waar wij ooze tenten hadden 
staan. Ook deze is weer een soort die in 
bet 1aagland van Costa Rica wordt ge
vonden. 

HYLIDAE 
Van deze grote familie heb ik geduren
de deze reis maar een vertegenwoordi
ger gevonden, namelijk H_vla staufferi. 
Het is een kleine onopvallend gekleur
de kikker, die tot 28 mm lang kan wor
den. Hij leeft in bet noordwesten van 
Costa Rica. 
Ik vond hem in de morgen in bet Santa 
Rosa park. Hij zat bier in bet toiletge
bouwtje waar bet in tegenstelling tot de 
omgeving relatief koel en vochtig is. 

RANIDAE 
Ook van deze familie heb ik maar een 
vertegenwoordiger gevonden, en wei 
Rana warschewitschii. 
Deze soort komt in bijna het gehele 
land voor, behalve in bet droge noord
westen. Hij kan bijna 6 em lang wor
den; bet gefotografeerde dier had een 
lengte van 32 mm. De lichaamsvorm is 
zeer gestroomlijnd. Het is een zeer 
schuwe en snelle kikker, die met grote 
moeite gevangen kan worden. Als hij 
ervandoor gaat gebeurt dat met grote 
wilde sprongen. Het is daarom m.i. 
geen soort voor bet terrarium. De soort 
schijnt gebonden te zijn aan stromend 
water en houdt van een vochtige omge
ving (MUDDE & VAN DuK, 1983). Ik 
vond de dieren in grote aantallen in het 
Corcovado park, altijd tussen vochtige 
bladeren, in de schaduw op de bosbo
dem. Aile dieren die ik ving hadden een 
opvallende gele vlek in de liesstreek. 
De onderzijde was wit met een grijzige 
marmertekening, die op de poten opval-
1end roodgekleurd was. De flanken heb
ben een chocoladebruine kleur, met een 
rugzijde die wat Iichter van tint is. 
Op een avond in bet Rincon de Ia Vieja 
park zag iemand van onze groep een 
groengekleurde kikker, die in het gras 
zat. Dit zou een Rana pipiens geweest 
kunnen zijn. Toen ik ging kijken op 
deze plaats was de kikker er niet meer. 

Wordt vervolgd 
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Incubatie van reptieleneieren 

INLEIDING 
Vrijwel iedere lietbebber heeft zijn ei
gen manier om eieren uit te Iaten ko
men. Hoewel maar een paar factoren 
echt belangrijk zijn, blijken sommige 
reptielenhouders vooral aandacht te be
steden aan bijzaken zoals het substraat 
waarop of waarin de eieren komen te 
liggen (bv. BLATCHFORD, 1995; FRITZ, 
1993) en aan typen broedapparaten. Het 
substraat js ongetwijfeld van enige in
vloed op de eieren (FERGUSON, 1981; 
FRITZ, 1993), maar slechts twee groot
heden zijn bij aile soorten reptielenei
eren van ovcrheersend belang: tempera
tuur en vochtigheid (zie ook PACKARD 
et al., 1987). 
In de experimenteel biologische litera
tuur is de laatste jaren aan deze omstan
digheden veel aandacht besteed. Er is 
zowel gekeken onder natuurlijke ge
steldheid in het veld, als in de kunstma
tige situatie in broedstoven. Merk
waardig genoeg proberen maar weinig 
kwekers informatie uit deze professio
nele hoek te krijgen. 
Ik zal een kort overzicht geven, met als 
achtergrond mijn eigen ervaringen bij 
ruim zestig soorten hagedissen. Hoewel 
de gegevens in de literatuur betrekking 
hebben op zeer verschillende dieren, 
van krokodillen en schildpadden tot 
hagedissen en slangen, zal ik de infor
matie tezamen behandelen omdat de 
achterliggende biologische processen 
overeenkomstig geacht worden. Wei 
moeten we er op bedacht zijn dat de 
ontwikkeling van veel (relatiet) hard
schalige eieren, zoals van gekko's, kro
kodillen en sommige schildpadden, an
ders kan verlopen, zeker qua gewicht
en volumetoename (PACKARD et al., 
1981; PACKARD et al., 1985; eigen 
waarn.), dan die met flexibele of perka
mentachtige eischalen. Zo kunnen gek-

ko-eieren zich in een schijnbaar kurk
droog milieu ontwikkelen zonder ook 
maar een milligram in gewicht toe te 
nemen. 

GESLACHT 
Na de eerste melding haast dertig jaar 
geleden (CHARNIER, 1966) is inmiddels 
algemeen bekend dat de temperatuur 
tijdens een bepaalde periode van de 
eiontwikkeling bij een aantal groepen 
reptielen (bv. krokodillen, schildpad
den, sommige gekko's en agamen) van 
belang is voor de geslachtsbepaling, 
Ook Lacerta heeft daar aandacht aan 
besteed (TER BoRG, 1981; 1982), zodat 
het nu niet uitgebreid ter sprake komt. 
Er zij slechts opgemerkt dat ik bij 
Westpalearctische hagedissen nooit eni
ge aanwijzing heb gevonden dat het ge
slacht door de broedtemperatuur wordt 
be'invloed. 

GROOT EN KLEIN, DIK EN DUN 
Snel of langzaam, volhouden of opge
ven: in de natuur is er nooit een ken
merk dat uitmaakt of je overleeft. Voor 
iedere soort kan dat verschillend zijn, 
ieder levensstadium stelt zijn eigen ei
sen en dikwijls bepaalt een combinatie 
van factoren van moment tot moment of 
je morgen nog meespeelt. 
Uitkomsten van proeven die willen na
gaan wat nu de beste incubatiewijze is, 
zullen moeten worden getoetst aan 
vooraf opgestelde criteria. Je wilt mis
schien de eieren snel uit hebben. Dat 
kan bij een hoge temperatuur. Als dan 
echter het merendeel van de eieren af
sterft (b. V. VAN DAMME et al., 1992), of 
als die diertjes binnen een maand het 
loodje leggen, schieten we er niet zo
veel mee op. Het voortbrengen van na
geslacht is waar het allemaal om draait, 
met andere woorden: welke dieren heb-
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ben de grootste overlevingskans tot en 
met het ogenblik waarop ze zelf voor 
nageslacht zorgen? Nu is het volgen 
van dieren in de natuur bijzonder ar
beidsintensief. De criteria die biologen 
aanleggen zijn zodoende vaak noodza
kelijkerwijs enigszins beperkt. Men be
paalt het overlevingspercentage na een 
paar dagen, weken of hooguit maanden, 
terwijl vrijwel iedereen in zijn achter
hoofd weet dat het verkrijgen van klein
kinderen pas echt wat zegt (JANZEN, 
1993a; JAYNE & BENNETI, 1990; 
SINERVO, 1990). Men tracht criteria en 
testen te ontwikkelen die een voorspel
lende waarde op de mate van overleven 
van jongen hebben. Zo is een eenvoudi
ge en veelgebruikte norm 'groter is be
ter' (JANZEN, 1993a; PACKARD & 
PACKARD, 1988). Een andere is de 
sprintsnelheid van de pas uitgekomen 
jongen (b.v. VAN DAMMEet al., 1992) of 
het hebben van voedselreserves. 
Hoewel we inmiddels een redelijk idee 
krijgen wat beslissende factoren bij en
kele soorten kunnen zijn (SINERVO et 
al., 1993), blijft het behelpen omdat we 
altijd werken met een gesimplificeerd 
model van de werkelijkheid. 
Bovendien moeten we ons realiseren 
dat de omstandigheden in het veld ge
woonlijk volledig anders zijn en boven
dien dikwijls veel meer fluctueren dan 
die in terraria waar bijvoorbeeld, als het 
goed is, rovers en parasieten ontbreken. 
Voor de natuurbeschermer die een ge
varieerde populatie wil zien die op alles 
is voorbereid, zal de beste manier om 
eieren te Iaten uitkomen daarom zelden 
overeenkomen met die van de lietbeb
ber. 

KOEL, NAT, WARM EN DROOG 
Combinaties van deze omstandigheden 
tijdens de incubatie geven een duidelijk 
onderscheid tussen de daarna ter wereld 
gekomen jongen te zien. Of die ver
schillen ook kwalitatief van belang zijn, 

ligt voor een belangrijk deel aan de om
geving waarin ze moeten opgroeien. 
Hierover later meer. Eerst de invloed 
van de temperatliur. 
Een lagere temperatuur zorgt vrijwel al
tijd voor een verlenging van de incuba
tieduur en een hogere temperatuur ver
snelt het uitkomen. We weten echter 
ook dat bij een enkele soort een tempe
ratuurtoename in het middengebied van 
het temperatuurtraject al geen verkor
ting meer te zien geeft, en een verdere 
verhoging verlengt zelfs weer de incu
batieduur (Rykena, pers. med.). Soms 
overleven jongen die bij een hogere 
temperatuur uitgebroed zijn in het veld 
wat Ianger dan hun verwanten die uitge
komen zijn bij een lagere temperatuur 
(JANZEN, l993b). Uiteraard is er een le
tale bovengrens: bij zo' n 40°C denatu
reren de eerste eiwitten en ontstaat on
herroepelijke schade. 
Jongen die uitkomen bij een relatief 
hoge temperatuur (zo'n 35°C), en soms 
ook die bij een I age temperatuur (onder 
25°C), zijn dikwijls kleiner en groeien 
later trager vergeleken met juvenielen 
uit het middengebied (BEUCHAT, 1988; 
VAN DAMME et al., 1992; eigen waarn.). 
Deze gegevens doen een optimum er 
tussenin vermoeden. 
De vochtigheid tijdens de incubatie is 
een dikwijls door de terrariumhouders 
genegeerd aspect, misschien omdat die 
wat lastiger va1t te meten. Zij is even wei 
van buitengewone betekenis voor de 
embryo's en de jongen. 

VOCHTIG OF NAT 
Het blijkt dat in aile gevallen jongen uit 
vochtiger gelncubeerde eieren groter 
zijn dan die welke wat droger gehouden 
zijn (PACKARD, 1991 ). Bovendien doen 
zij er vaak iets Ianger over om uit te ko
men. Aan deze verschijnselen, die a1 
vee1 Ianger bekend zijn (BRIMLEY, 
1903; CUNNINGHAM & HUENE, 1938) 
maar pas recent weer aandacht krijgen 
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(MORRIS et al., 1983), ligt een vrij een
voudige verklaring ten grondslag. 
De embryo's uit natte nesten zetten 
meer dooier om in Iichaamsweefsels, 
waardoor de jongen bij uitkomen nog 
maar een kleine dooierzak bezitten. De 
eieren uit drogere nesten leveren kleine
re juvenielen op met een grote dooier
zak. Dit laatste hoeft in de natuur niet 
perse een nadeel in te houden: een re
servevoorraad voor de eerste dagen na 
uitkomen betekent mogelijk het ver
schil tussen Ieven en dood. Dit onder 
beding natuurlijk dat die dooierzak op
genomen wordt of althans niet losraakt. 
Anderzijds kan nog niet opgeteerde 
dooier ook een belasting zijn: het spijs
verteringskanaal is wellicht nog niet 
optimaal beschikbaar om voedsel te 
verteren (TROYER, 1983 ). Het is een 
wankel evenwicht. Cubaanse Bodem
leguanen (C_vclura nubila), die zowel in 
relatief natte als relatief droge nesten 
kunnen uitkomen, illustreren dit aardig 
(CHRISTIAN et al., 1991 ). De 'natte' jon
gen zijn grater, maar hebben geen reser
vedooier, wei wat lichaamsvet. De 'dro
ge' bezitten nauwelijks vet, wei nog 
dooier. Ook zij kunnen zonder voedsel 
enige tijd overleven. Als zij echter in 
hun dikwijls dorre biotoop niets te drin
ken vinden dan trekken zij alsnog aan 
het kortste eind, omdat bij de omzetting 
van eiwitten waterverlies optreedt. Bij 
de metabolische verbranding van vetten 
komt juist water vrij, waardoor de 'vet
te' jongen in een droog biotoop in het 
voordeel zijn. 
Bij leguanen, die na uitkomen nog wei 
twee weken in de nestholte kunnen 
doorbrengen, wordt in die periode bij 
voorkeur niet het vet maar het restant 
dooier gebruikt als energiebron om zich 
een weg naar buiten te graven (SNELL & 
TRACY, 1985). 
Ook de mate waarin de zich ontwikke
lende embryo's mineralen opnemen, is 
afhankelijk van de vochtigheid van het 

medium (PACKARD & PACKARD, 1989). 
Zo onttrekken ze veel kalk en wat mag
nesium uit de eischaal, maar komt het 
fosfor aileen uit de dooier. Hoe natter 
de eieren tijdens de ontwikkeling lig
gen, hoe meer kalk en fosfor de jongen 
van Groene Leguanen (Iguana iguana) 
blijken te bevatten (PACKARD et al., 
1992). 
Het mechanisme dat er voor zorgt dat 
embryo's van slangen en hagedissen 
kalk uit de eischaal en de dooier opne
men, is nog onbekend (SHADRIX et al., 
1994 ). Wei kan men al drie verschillen
de fasen onderscheiden (PACKARD et al., 
1985; SHADRIX et al., 1994). In de eerste 
eenderde van de incubatieperiode is er 
nauwelijks kalktransport naar het em
bryo. In de middenperiode neemt het 
embryo hoofdzakelijk kalk op uit de 
dooier en maar weinig uit de eischaal. 
In de laatste fase is de kalk vooral af
komstig van de eischaal. In het totaal 
voorziet de eischaal in 40% van de tota
le kalkbehoefte van het embryo. 
In tenminste een geval is ook aange
toond dat de grotere jongen uit vochti
ger uitgebroede eieren een betere over
levingskans in het veld hebben (VLECK, 
1988). 

THEORIE 
Voordat we tot een conclusie komen 
eerst heel kart wat over vochtmeting, 
ook al ter verheldering van een in de 
herpetologie (nag) ongebruikelijke een
heid. 
Droge grand waarin eieren begraven 
liggen bestaat uit talloze losse deeltjes, 
met tussen de deeltjes kleine open 
ruimtes. Bij volkomen uitgedroogde 
grand zijn de ruimtes tussen de grond
deeltjes gevuld met Iucht. Meestal bevat 
de grand echter een hoeveelheid water. 
De watermoleculen zitten tegen de 
gronddeeltjes 'geplakt' of vullen een 
deel van de open ruimte tussen de 
aardedeeltjes. Bij volledige verzadi-
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ging van de grond is aile open ruimte 
gevuld met water. 
Niet aileen de ruimtes tussen de grond
deeltjes bevatten (vloeibaar) water, 
maar ook de Iucht tussen en hoven de 
grond bevat water in de vorm van damp. 
Aangenomen dat er niet al teveellucht
circulatie is waardoor water wordt afge
voerd, zal door verdamping en conden
satie de hoeveelheid waterdamp in de 
Iucht in evenwicht zijn met de hoeveel
heid vloeibaar water. 
We zijn gewend de hoeveelheid water 
in de Iucht aan te geven als relatieve 
luchtvochtigheid, d. w.z. het percentage 

Een Gallotia ga/loti eisentrauti komt uit. Foto: H.A.J. in den Bosch 
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waterdamp dat maximaal in de Iucht 
(bij die bepaalde temperatuur) kan wor
den opgenomen. De bijbehorende ver
zadiging van de grond wordt uitgedrukt 
in bet begrip 'waterpotentiaal'. De een
heid voor waterpotentiaal is kPa 
(kiloPascal). Voor volledig verzadigde 
grond is de waterpotentiaal 0 kPa; er 

kan geen water meer bij. Raakt de 
grond nu minder met water verzadigd, 
anders gezegd: neemt het watergehalte 
af, dan zal er een negatieve druk ont
staan. Grond die wat mjnder water be
vat, heeft dus een negatieve waterpoten
tiaal. Zeer natte grond (0 kPa) zal in 
contact met drogere grond (bv -I 00 
kPa), maar ook aan eieren, water af
staan: water beweegt van een plaats met 
een hoge waterpotentiaal (0 kPa) naar 
een plaats met een lagere waterpotenti
aal (-I 00 kPa). Omgekeerd, wanneer de 
waterpotentiaal van eieren groter zou 
zijn dan die van het omringende sub
straat, verliezen eieren water aan dat 
substraat. 
De reden waarom waterpotentiaal een 
betere maat is voor de vochtigheid van 
de omgeving waarin eieren incuberen, 
is tweeledig. Ten eerste kan in met 
name tamelijk vochtige grond het wa
tergehalte (de waterpotentiaal) aanzien
lijk fluctueren, terwijl de relatieve 
luchtvochtigheid slechts extreem wei
nig verandert. Ten tweede zijn normale 
luchtvochtigheidsmeters betrekkelijk 
onnauwkeurig. Zo is de luchtvochtig
heid bij volledig verzadigde grond 
I 00%, maar voor aJ vee I drogere grond 
van -100 kPa nog steeds 99,83%. Een 
verschil dat onmogelijk met een gewo
ne hygrometer is vast te stellen. 

ElEREN 
De waterpotentiaal van veel reptielenei
eren ligt tussen de -400 en -800 kPa 
(ACKERMAN, 1985). De waterpotentiaal 
van de grond moet dus hoger liggen dan 
deze waarden om de eieren water op te 
Iaten nemen. Het laatste is per slot van 
rekening een essentiele voorwaarde tot 
ontwikkeling. Het is goed te bedenken 
dat zelfs een iets lagere waterpotentiaal 
van -1000 kPa nog steeds correspon
deert met een relatieve luchtvochtigheid 
van 98-99%. Deze luchtvochtigheid is 
in overeenstemmjng met de waarne-
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mingen dat in natuurlijke nesten de 
Iucht vrijwel verzadigd is met water
damp (PACKARD et al., 1981 ), maar een 
derge1ijke meting zegt nog weinig over 
de mogelijkheid voor eieren om water 
op te nemen. De waterpotentiaal van de 
grond moet immers hoven die van de ei
eren liggen. Daarom zijn meldingen 
over eieren die bij 95-98% relatieve 
luchtvochtigheid worden uitgebroed 
(bv. FRITZ, 1993) misleidend: men kijkt 
op het verkeerde instrument dat boven
dien de gesuggereerde nauwkeurigheid 
niet be zit. Waterpotentiaal (of zo men 
wil: vochtspanning) uitgedrukt in kPa is 
een fysiologisch zinvoller maatstaf. 

VOORZICHTIGE CONCLUSIE 
Het lijkt nu dat terrariumhouders het 
best voor een relatief natte incubatie
methode kunnen kiezen ( -400 tot -150 
kPa). Het be graven of half begraven van 
het uit te broeden legsel kan - maar 
hoeft niet - een grotere gewichtstoena
me van het ei geven dan het los op het 
substraat incuberen. 
Bij soorten waarbij het geslacht gene
tisch wordt bepaald, kan de temperatuur 
relatief hoog zijn. Zo'n 30°C (constant) 
lijkt echter wei dichtbij de limiet (b. v. 
PACKARD & PACKARD, 1988), zeker 
voor dieren uit gematigde streken, 
waarbij ik bij soorten uit de bergen 
liever 25°C kies. Let er op dat bij som
mige soorten dieren zaken zoals pig
mentatiepatronen, groeisnelheden tot 
zelfs gedragscomponenten aan toe ge
meld zijn, waarop men een invloed van 
de incubatietemperatuur vermoedt 
(overigens ligt hierin waarschijnlijk de 
kracht van het systeem). Zo is er een ge
val bekend waarbij de vrouwtjes uit ei
eren ge'incubeerd bij 32°C, zo agressief 
bleken te zijn dat geen mannetje ermee 
kon paren, waardoor ze functioneel ge
zien steriel waren (GUTZKE & CREWS, 
1988). Daarnaast kan een constante 
broedtemperatuur opmerkelijke conse-

quenties hebben, vooral bij schildpad
den en kameleons. Ik hoop daar in de 
toekomst aandacht aan te besteden. Gok 
nooit op een paard blijft daarom het 
devies. 
Aangezien wij onze jonge dieren dage
lijks van voedsel kunnen voorzien, is 
het gevaar van het ontbreken van reser
ves bij het juveniel gering. Nerveuze 
soorten zouden een uitzondering kun
nen vormen, omdat zij door hun schrik
achtigheid misschien wat minder snel 
tot voedselopname komen. Bovendien 
streeft toch vrijwel iedereen naar forse 
jongen; de bonsai-trend zet bij ons 
niet zo door. De relatief vochtiger incu
batie geeft doorgaans grotere jongen 
die iets eerder volwassen zijn. Dat deze 
jongen sneller kunnen lopen, is mooi 
meegenomen, maar voor de liefhebber 
niet van belang. Bij planteneters dienen 
we echter te bedenken dat de darmflora 
enige tijd nodig heeft om zich te 
ontwikkelen, en een kleine dooierzak 
als reservevoedsel kan dan voordeel 
opleveren. 
Op mogelijke nadelen van te natte incu
batie (>-200 kPa), dient men bedacht te 
zijn. Hierover later meer. Bovendien, 
wat risicospreiding kan nooit kwaad. 
Want in de natuur zullen zelfs eieren 
van een legsel nooit allemaal onder pre
cies dezelfde omstandigheden liggen: 
die in het midden ervaren een ander, 
iets droger, microklimaat dan de eieren 
aan de rand. Pas nu beginnen we de im
plicaties daarvan te begrijpen. 
Daarnaast zijn er studies (GUTZKE & 
PAUKSTIS, 1983; PAUKSTIS, GUTZKE & 
PACKARD, 1984) waarvan de resultaten 
wijzen op een invloed van de mate van 
nestvochtigheid op het geslacht. 
Anderen ontkennen dat (BOBYN & 
BROOKS, 1994) en pogingen om de eer
dere uitkomsten van de inwerking op de 
geslachtsverhouding te herhalen, ble
ven zonder succes (PACKARD et al., 
1989). 
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PRAKTIJK 
De hoeveelheid waterdamp die Iucht 
kan bevatten, hangt af van de tempera
tuur: hoe warmer, hoe meer vocht de 
Iucht kan opnemen. Dit zou betekenen 
dat eieren bij incubatiemethodes geba
seerd op het au bain-marieprincipe ai
leen maar meer water zouden kunnen 
ontvangen door de temperatuur te ver
hogen. Dit klopt slechts gedeeltelijk. 
Allereerst komt hier het substraat weer 
even om de hoek kijken, evenals of de 
eieren (gedeeltelijk) ingegraven worden 
of slechts bovenop het materiaalliggen. 
Raken de eieren in ruime mate een ab
sorberend incubatiemedium, dan kan er 
via min of meer direct contact water 
overgedragen worden. Let wei, een der
gelijk substraat kan ook water onttrek
ken, waarbij de eieren juist uitdrogen. 
Het gevaar van een te hoge vochtigheid, 
met water als vloeistof om vrijwel het 
gehele ei, is ook niet denkbeeldig 
(TRACY, 1980). In een dergelijke situ
atie is de gasuitwisseling (zuurstof erin, 
kooldioxide eruit) gering en het embryo 
kan sterven. Bovendien hechten deel
tjes zand, vermiculiet, turf, enz. aan de 
eieren. Gewoonlijk vormt het geen pro
bleem, maar aangezien ik dat wilde ver-

Tabel: Met deze verhoudingen water-incubatiemedium bereikt men 
de opgegeven waarden aan waterpotentiaal in afgesloten doosjes bij 
ongeveer 29°C (naar PACKARD et al. (1985) en PACKARD et al. 
( 1987)). (Vermiculiet van het merk Terra Lite, korrelgroottte 3; het 
zand betreft grof rivierzand.) 

Waterpotentiaal Incubatiemedium Water 
(kPa) (gedroogd) (g) (g) 

-150 (nat) 300 g vermiculiet 337,5 
-150 (nat) 4000 g zand 38,8 
-200 (nat) 300 g Perlite 150,0 
-550 (gemiddeld) 300 g vermiculiet 84,5 
-550 (gemiddeld) 4000 g zand 28,0 
-800 (droog) 300 g vermiculiet 56,5 
-950 ( droog) 300 g vermiculiet 51,2 
-950 (droog) 4000 g zand 24,0 
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mijden tijdens mijn onderzoek naar de 
groei- en gewichtsvariaties bij eieren 
van hagedissen (IN DEN BOSCH & BOUT, 
in voorb.) werd gekozen voor aquari
umfilterwatten van Perlon in het bin
nenste bakje van de au bain-marie
broedstoof, met op de bodem ervan een 
laagje water. Door capillaire werking 
blijft de onderzijde van de eieren, die op 
de watten liggen, nat. Verder is de wa
teropname onafhankelijk van de tem
peratuur eenvoudig te verhogen door 
regelmatig te sproeien met de planten
spuit. De mate van benevelen is helaas 
enigszins gevoelsmatig: men ziet dat 
zich goed ontwikkelende eieren de 
druppeltjes opnemen. Doen ze dat niet 
meer, dan stoppen we. (Hiermee is ove
rigens gelijk bewezen dat eieren water 
ook als vloeistof opnemen, niet aileen 
als damp; een controverse die in de lite
ratuur speelt.) Een eenvoudiger uitweg 
is een dun laagje filterwatten over de ei
eren te leggen, en dit vochtig te houden. 
lk wilde echter ook het uitkomen van de 
jongen volgen, zodat het in mijn geval 
een minder geschikte oplossing was. 
Als enige nadeel van filterwatten moet 
genoemd worden dat enkele jongen ver
strikt raakten in de draadjes. 
Exacte metingen van de waterpotentiaal 
met zgn. thermokoppel-psychrometers 
zijn zelfs in het laboratorium buitenge
woon arbeidsintensief en sterk tempera
tuurafhankelijk: 0, I oc verschil tussen 
het incubatiemedium en de psychrome
ter geeft al een fout van I 000 kPa! 
Feitelijk heeft men zelfs twee typen 
meetinstrumenten nodig: een tensiome
ter voor het natte gebied tot ongeveer 
-100 kPa en daaronder thermokoppel
psychrometers. Het is daarom eenvou
diger en vooral praktischer om met ge
wichtsverhoudingen incubatiemedium
water te werken: zie tabel. De afge
sloten doosjes worden eens per week 
in hun geheel gewogen bij de controle 
van de eieren, en de toch nog ver-
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dampte hoeveelheid water wordt weer 
toegevoegd. Dit laatste is essentieel, 
want een klein beetje verdamping kan 
soms (zie bv. zand in de tabel) een door
slaggevend verschil in waterpotentiaal 
opleveren. De waterpotentiaal is im
mers sterk afuankelijk van het sub
straat: zand met 4% water heeft dezelf
de waarde ( -200 kPa) als klei met 21% 
water (PACKARD & PACKARD, 1988). 
Gaatjes in deksels zijn naar dit inzicht 
dus uit den boze (maar uiteraard wei 
goed voor de gasuitwisseling). 
Voorlopig blijft het slechts hopen dat 
we in de toekomst over eenvoudig han
teerbare psychrometers kunnen be
schikken om beter vat te kri jgen op een 
van de cruciaalste factoren tijdens de 
incubatie van reptieleneieren. Het natte 
vingerwerk, waar nu veel verslagen aan 
mank gaan, kan dan vermeden worden. 
Tot slot: te nat is het niet snel, gewaar
schuwd moet echter worden tegen ex
treem hoge verzadigingen zoals de ver
houding viermaal zoveel water als 
vermiculiet gemeld in BLATCHFORD 
( 1995). Vermijd ook in ieder geval dat 
de eieren langdurig echt in het water 
liggen: behalve dat de embryo's kunnen 
stikken, is dat een recept voor explo
sies. 

INCUBATION OF PARCHMENT
SHELLED REPTILE EGGS 
A short overview of the recent scientific litera
ture concerning incubation techniques and 
their influence on hatchlings is provided. 
Temperature dependent sex determination is 
not discussed. Instead, special emphasis is gi
ven to humidity and temperature; the two ma
jor factors influencing hatching success and 
survival rate of the young in species where the 
sex is genetically determined. The nature of 
the incubating material is of secondary impor
tance. 
Humidity is best measured in terms of water 
potential (kPa). For the amateur breeder, to 
whom the propagation of the species in capti
vity is important, the 'wet' technique (-400/ 
-150 kPa) seems attractive as this usually 
results in larger, early maturing young. 

(Re-introduction projects require other consi
derations.) A table is provided which indicates 
how the desired water potential value can be 
achieved in a closed (plastic) box. Water loss 
as determined by weight, should be restored at 
weekly intervals. If the incubator is of the 
more usual, open construction, extra water can 
be added on a daily basis by spraying water on 
the eggs with a plant spray. The previously re
ported effects of humidity on the sex ratio 
have never been corroborated. 
Temperature in the incubator can be kept rela
tively high, although preferably not above 
30°C for prolonged periods. A constant tem
perature is not necessarily better than a fluctu
ating one (and may in some instances even be 
counterproductive), however, it is more easy 
to control and thus more practical. 
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Meer over Zuid-Frankrijk: amfibieen en 
reptielen in het departement Drome 

INLEIDI NG 
De aantekeningen van VAN DER LUGT 
( 1994) zijn voor mij aanleicling claaraan 
een toevoeging te cloen met betrekking 
tot her cleparrement Drome. Drome ligt 
tegenover Ardeche, aan de andere kant 
van de Rhone. Het is minder clroog en 
landschappelijk meer gevarieerd, ter
wij l boclemclegraclatie door menselijke 
activiteit er minder omvangrijk lijkt clan 
in het tegenover liggencle clepartement, 
clat daarvoor ook aanzienlijk gevoeliger 
is. Mijn waarnemingen aan reptielen en 
amfibieen in Drome zijn niet heel re
cent en werden vooral gedaan in de ja
ren ' 78 tot '83. 
Voor ge"lnteresseerden zijn de werken 
van CASTANET & GUYETANT ( 1989), 
FRETEY ( 1975) en MAGRANER ( 1979) 
waarschijnlijk nuttig. 

AMFIBIEEN EN REPTIELEN 
De herpetofauna van Drome bestaat zo
wel uit een aantal zeer algemeen voor
komende soorten, met de Gewone Pad 
en de Muurhagedis als voorbeelden 
dam·van, als uit een aantal soorten die in 
Drome de zu id- of noordgrens van hun 
verspreidingsgebied bereiken. Feitelijk 
is dit Franse departement aileen admi
nistratief een eenheid. Een deel bestaat 
uit de pre-alpen van de Dauphine, een 
deel uit heuvels en laagvlakten, met in 
het zuidwesten een sterke invloed van 
het Middell andse-Zeeklimaat. 
Faunistisch valt het op te delen in acht 
gebieden, die hun voortzetting hebben 
in de aangrenzende departementen. De 
li gging, oostelijk van de Rhone, begun
stigt klaarblijkelijk het optreden van 
zuidelijke vormen. De twee grootste 
zijrivieren van de Rhone, de !sere en de 
Drome, vormen duidelijke grenzen 
voor de verspreiding van een deel van 
de herpetofauna van her gebied . Ter 
verduidelijking vindt u bij dit artikel 
een kaartje met de verschillende fauna
gebieden en een lijst van de toepasselij
ke taxa en hun voorkomen. Ten behoeve 
van actief speurende Lacerraleden heb 
ik de Franse naam van de beesten ook 
opgenomen. De culinair nier interessan
te dieren zijn in Frankrijk overigens 
maar karig van echte namen voorzien. 
Orvet voor hazelworm is een van de 
mooie uitzonderingen, peliade voor ad
der ook. Yerder knutselt men nijver 
voort op basis van de wetenschappelij
ke namen: ' pelodyte', ' psammodrome' 
en zo. Overigens zijn onderwijsgeven
den, en dan in her bij zonder die op klei
ne dorpsschooltjes, uitstekend op de 
hoogte van de natuur om hen heen; een 

Geelbuikvuurpadje (Bombina variegata). Foto: T. Cornelissen polyvalent onderwijsthema! 
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Algemeen in Drome voorkomende 
soorten zijn: 
Salamandra salamandra terrestris, 
Triturus helveticus, Alytes obstetricans, 
Rana lessonae complex, Podarcis mu
ralis, Lacerta viridis, Coluber viridifla
vus, Natrix maura, Natrix natrix en 
Vipera aspis. 

Noordelijke elementen zijn: Triturus 
cristatus, Triturus vulgaris, Bombina 
variegata, Hyla arborea, Rana dalmati
na, Lacerta agilis, Lacerta vivipara en 
Vipera bents. 
Soorten die hier en verder naar het zui
den te vinden zijn: Hyla meridionalis, 
Pelobates cultripes, Rana ridibunda, 

Tabel. Amtibieen en reptielen in het departement Drome. Zie het kaartje voor de aanduidingen 
van faunagebieden (A-H). 

Wetenschappelijke naam Franse naam Gebied Gezien 
Ja/Nee 

Salanumdra s. terrestris Salamandre tachetee A, B, D, E, F. G, H Ja 
Triturus a/pestris Triton alpestre B,E Ja 
T. cristatus Triton crete E Nee 
T. hell•eticus Triton palmc A,B,C,D.E.F Ja 
T. l'ulgaris Triton ponctuc B Ja 
Alytes obstetricans Accoucheur Overal Ja 
Bomhina variegatll Sonneur A,E Ja 
Bt~{o bt~{o Crapaud commun Overal Ja 
B. ca/amita Crapaud catamite A,D,G,H Ja 
Hyla arborea Rainelle verte E Nee 
H. meridiana/is Rainelle meridionale D,G Ja 
Pelobates cultripes Pelobate cultripede D Nee 
Pelodytes punctaflls Pelodyte ponctue D,F,G Nee 
Ramt dalmatina Grenouille agile B,E Nee 
R. lessmwe Grenouille verte A,B,C,D,E,F Ja 
R. temporaria Grenouille rousse A, D, E, F, H Ja 
R. ridibtmda Grenouille rieuse D Ja 
Emys orbicularis Cistude (d'Europe) A Ja 
Clwlcides c. striaflls Seps strie D,G Nee 
Taremola mauritanica Tarente D'? Nee 
Anguis fragilis Orvet A, C, D, E, F, J Ja 
Lacertaagilis Lezard des souches A,B,C Ja 
L /epida Lezard ocelle D,E Ja 
L viridis Lezard vert Overal Ja 
L vivipara Lezard vivipare E,F,H Ja 
Podarcis muralis Lezard gris Overal Ja 
Psammodromus hi.\]}{lllicus Psammodrome d'Edwards D, G Ja 
Co/uber viridijlavus Couleuvre verte et jaune Overal Ja 
Malpo/on monspes.mlamts Couleuvre de Montpellier A,D,G Ja 
Elaphe longissima Couleuvre d'esculape A,D,F,G Nee 
E. scalaris Couleuvre a echelons D,E? Ja 
Natrix maura Couleuvre viperine Overal Ja 
N. natrix Couleuvre a collier Overal Ja 
Coronella austriaca Couleuvre lisse E,F,G,H Nee 
C. girondica Couleuvre girondine A,D,F Ja 
Vipera aspis Vipere aspic A, D, E, F, G, H Ja 
V. bents (Vipere) peliade B'? Nee 
V. ursinii Vipere d'Orsini Mt. Ventoux 

(net buiten Drome) Ja 
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WAARNEMJNGEN 
De Vuursalamander (S. s. 
terrestris) komt overal 
voor bij overwegend 
lootbos op leemhouden
de bodem. Op plaatsen 
waar zich tijdelijk water 
langdurig verzamelt, zo
als holle wegen, het begin 
van grotten, e.d. vind je 
eerder de larven dan vol
wassen dieren. In bosrijke 
omgeving worden ze re
gelmatig gevonden: ver
dronken in een zwembad. 
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De Alpenwatersalaman
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Kaartje: Opdeling in faunistische gebieden van Drome (naar MAGRA

NER. 1979). A=Rhonc-vallei. met o.a. vlaktc van Valence: B=Cham
barand: C=Neder-Iscre; D=Tricastin; E=Vercors: F=Neder-Diois: 
G=Baronnies; H=Boven-Diois. Opmaak: A. de GraaiT 
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Clwlcides chalcides, Tarentola mauri
tanica, Lacerta lepida, Psammodromus 
hi~panicus, Malpolon monspessulanus 
en Elaphe scalaris. 
Even ten zuiden van het departement 
Drome ligt de 1909 m hoge Mont 
Ventoux, waar Vipera ursinii voorkomt, 
volkomen ge"isoleerd van zijn huidi
ge Euraziatische hoofdverspreidingsge
bied. 

ren bij Ste. Eulalie en 
Royans. 
Draadstaartsalamanders 
(T. helveticus) trof ik in 
opeenvolgende jaren aan 

in een natte weide met een tijdelijk 
beekje in een dichte orchideeenbegroei
ing van tot 65 em hoge wit- en rose
bloeiende Dacty/orhiz.a maculata (Col 
de Boutiere ). 
Kleine Watersalamanders (T. vulgaris) 
vond ik onder de onderste lagen van ge
stapeld brandhout bij St. Donat in het 
stroomgebied van de Herbasse. 
Op het platteland kunnen schoolkinde
ren vaak aanwijzen waar de Vroed
meesterpadjes (A. ob.\·tetricans) zitten. 
Even kijken en dan weer terugzetten, zo 
is het op school geleerd. Meestal op 
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zandige bodem en onder wei of niet na
tuurlijk afval. De soort lijkt een cultuur
volger, ook waar blij vend water, dat no
dig lijkt voor de ontwikkeling van de 
larven, ontbreekt. Geelbuikvuurpadden 
(B. variegata) komen voor in diepere 
poelen en kanalen in de buurt van 
Valence; je zag ze zelfs in de stad, maar 
of dat nog steeds zo is, met de toegeno
men vervuiling, is de vraag. 
Rugstreeppadden (Bufo calamita) zijn 
betrekkelijk zeldzaam, anders dan wat 
meer noordelijk in Frankrijk. Op voch
tige zandgrond in Tricastin (bij 
Grignan) gevonden. 
De Boomkikker (H. arborea) zou moe
ten voorkomen in het dal van de !sere, 
maar ik heb ze bij wellicht te schaarse 
bezoeken nooit gezien. Wei heb ik de 
Zuidwesteuropese soort (H. meridiana
lis) gevonden bij een bevloeiingskanaal 
met ruigten in de buurt van Mirabel
aux-Baronnies. 
De Europese Moerasschildpad (Emys 
orbicularis) kwam voor in de vlakte 
oostelijk van Valence. In Alixan heb ik 

Foto: T. Cornelissen 

eens een paar dieren gezien, die in die 
vlakte gevangen werden met het oog op 
verdere aantasting van het gebied met 
stedelijke uitbreidingen en de aanleg 
van industrieteJTeinen. Ik weet niet of 
ze daar nu nog ergens in de natuur voor
komen. Een zorg was toen al het dum
pen van Noordamerikaanse Roodwang
schildpadden. Er was geen stadspark 
met een waterpartij zonder deze Schild
padden. Ook werden steeds meer exem
plaren in de natuur aangetroffen. 
Zoektochten in de Baronnies naar 
Ertshazelwormen (C. chalcides) en 
Muurgekko's ( T. mauritanica) leverden 
geen bevestiging van voorkomen op; 
wei van de Parelhagedis (L. lepida) in 
met stenen bezaaide ruigten, en van 
Spaanse Zandlopers (P. hispanicus) op 
zandgrond met schaarse vegetatie. 
Dichter naar de Rhone toe, in de buurt 
van Suze-la-Rousse, zijn verscheidene 
plaatsen waar Zandlopers voorkomen, 
soms aan de rand van wijngaarden, 
maar nooit daarin. Parelhagedissen ont
breken hier. 
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Yrouwtje van de Europesc Moerasschildpad (Emy.1· orbicularis). 
Foto: T. Cornelissen 

Mannetje Kleine Watersalamander (Triwrus vulgaris). 
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Smaragdhagedissen (L. viridis) zijn een 
algemene verschijning overal in Drome 
in de landschappelijke grensgebieden 
met bomen en klimop, braamstruiken 
en ander grof struweel dat hen voldoen
de dekking verschaft. In de westelijke 
Diois, tussen Bourdeaux en Dieulefit 
komen wijfjes voor, die iedere lengte
streeptekening missen, effen groen zijn 
als de mannetjes en oak een blauwe kop 
hebben. 
Levendbarende Hagedissen (L. vivipa
ra) heb ik herhaalde lijk aangetroffen op 
de hogere en zandige oevers van de 
Roubion, een smalle, maar relatief lan
ge rivier, zuide lij k van de Drome. 
Typisch voor deze hagedis is de voor
keur voor een vochtig milieu en voor de 
water kant. 

Foto: T. Cornelissen 
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Vrouwtje van de Zandhagedis (Lacerta agilis). Foto: T. Cornelissen 
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Slangen komen veelvuldig voor, in het 
bijzonder Adderringslangen (N. maura) 
-de meest doodgeslagen 'viperes' in die 
streken - Toornslangen (C. viridiflavus) 
en echte Aspisadders (V aspis). Oak ge
wone Ringslangen (N. natrix) kunnen 
op veel plaatsen door het gehele depar
tement gevonden worden, maar minder 
talrijk dan de andere drie soorten. 

Slangen verraden uiteraard hun aanwe
zigheid door de afgestroopte vellen en 
zijn oak goed herkenbaar aan het kop
gedeelte van het vel. Over het algemeen 
Iaten slangen zich goed zien op de eer
ste zonnige morgen na een periode van 
regen. 
De kleine Spitssnui tadder (V ursinii) 
leeft op de noord-weste lijke helling van 
de Mont Yentoux op begroeid terrein. 
Hij behoort tot de zeldzaamste en 
strengst beschermde reptie len van 
Frankrijk. 
Zuide lijke slangesoorten komen in de 
Rhonevallei voor: de Trapslang (£. sca
laris) en de Hagedisslang (M. monspes
sulanus) niet of nauwelijks noordelijker 
dan Valence, de Girondische Gladde 
Slang (Coronella girondica) tot even 
ten zuiden van Lyon. Met uitzondering 
van een venijnige Trapslang op een par
keerten·ein bij een wegrestaurant in 
Malataverne, waren de ontmoetingen 
niet vrolijk: dade beesten langs de weg. 

MORE INFORMATION ON SOUTHERN 
FRANCE: THE AMPHIB IANS AND REPTI
LES OF THE DROMEAREA 
A summary is presented of some of the herpe
tological observations made bet ween 1978-
1983 in the French region of Drome. 
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de France. Societe Herpetologique de France, 
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Succesvolle kweek met de 
Koraalteenboomkikker (Lito ria caerulea) 

INLEIDING 
Kikkers uit het geslacht Litoria behoren 
tot de famili e van de Hylidae. 
Ve rtegenwoordigers van dit geslacht 
zijn te vinden in Austral ie, Tasmanie en 
Nieuw-Guinea. Over de naamgeving 
van dit geslacht is nogal wat te doen. 
Geruime tijd werd Litoria synoniem 
met Hyla beschouwd. Er zijn herpeto lo
gen die daaraan nog steeds vasthouden. 
Her onderscheid is inderdaad klein en 
komr e igenlijk neer op de goeddeels 
Australische verspre iding van Litoria 
(OBST et at. , 1984). Tot Litoria 
(Australische Boomkikkers) behoren 
fors gebouwde kikkers als Litoria cae
rulea en L. il!f ra.fi·enata (Reuzenboom
kikker) en enkele kleinere soorten als L. 
peronii (Perons Boomkikker), L. aurea 
(Gouden Boomkikker) e n L. bicolor 
(Noordelijke Dwergboomkikker). 

BESC HRIJVING 
L. caerulea is een Forse kikker. 
Volwassen dieren groeien snel uit tot 
een lengte van I I tot 13 em. De kleur is 
onder normale omstandigheden gras
groen. De dieren kunnen van kleur ver
andererl, varierend van de grasgroene 
kleur naar o lijfgroen e n zelfs bru in. Met 
name onder ongunstige omstandighe
den zijn de dieren da nker van kleur. De 
onderzijde van de cl ieren is wi t. Het ge
slachtsonderscheid is niet eenvoudig 
vast te stelle n. De vrouwtjes zijn in het 
algemeen wat ronder gebouwd clan de 
mannetjes. Verder kan de aanwezigheid 
of afwezigheid van de kwaakblaas on
der de kee l uitkomst bieden. Beide ge
slachten kunnen overigens geluid voort
brengen. Het oorverdovende gekwaak 
van mannetjes in paarstemming is de 
meest trefzekere geslachtsbepaling. 

VERS PR EIDING EN NATUURLIJKE 
OMGEVING 
L. caerulea wordt aangetroffen in het 
noorden, oosten en zuidoosten van 
Australie, op Nieuw-Guinea en enige 
buureilanden. Ook in Nieuw-Zeeland 
blijkt een kle ine populatie te bestaan. 
Aan de oostkust van Australie is de 
grootste popu latiedichtheid te vinclen. 
De d ie ren worden actie f als het begint 
te schemeren. Ze eten e lk klein gewer
veld dier dat ze te pakken kunnen krij 
gen. Ook andere kikkers staan op het 
menu, zelfs kleinere soortgenoten. Zelf 
heeft L. caerulea ook veel natuurlijke 
vijanclen. Sommige zoogdieren en 
vooral s langen eten deze kikkers. 
DI ESENER ( 1986) heeft L. caerulea een 
tijd geobserveerd in hun natuurlijke 
omgeving in de buurt van Kuranda in 

Kwakend mannetje van Litoria caemlea. Foto: H. Veldkamp Australie. De dieren blijken volgens de 
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auteur over een geweldig groat aanpas
singsvermogen te beschikken. Ze wor
den niet aileen in gebieden aangetroffen 
met vee! beschutting zoals bossen, maar 
ook in sterk in cultuur gebrachte gebie
den. Soms Ieven hele groepen dieren op 
veranda's van hui zen. Ook maakt 
DtESENER (1986) melding van een po
pulatie tussen Townsville en Charters 
Towers in een nagenoeg boomloos en 
vrij droog gebied. De kikkers die bier 
Ieven maken gebruik van schuilmoge
lijkheden in de bodem. Ook het actieve, 
nachte lijke Ieven speelt zich hoofdzake
lijk op de bodem af. 
Bestudering van de klimaanabellen 
(MOLLER, 1987) van de gebieden waar
in L. caeru/ea voorkomt laat zien dat de 
dieren in de natuur een duide lijk natte 
en een droge periode kennen. De droge 

tijd begint omstreeks april/mei en ein
digt in november. De natte tijd begint in 
december e n heeft zijn top in februari. 
De dagtemperature n zijn het gehele jaar 
door boven 30°C. De nachttemperatuur 
komt nooit onder I9°C. 

HET T ERRARIUM 
Sinds 1985 houd ik Koraalteenboom
kikkers. De groep waannee ik kweekre
sultaten heb behaald bestaat uit twee 
mannetjes en twee vrouwtjes. Deze die
ren heb ik ondergebracht in een terrari
um met de afmetingen 70x60x I 00 em 
(lxbxh). In het terrarium heb ik flin ke 
takken en stronken geplaatst d ie als 
klimgelegenheid d ienen. Een waterbak 
zorg t er voor dat de d ieren kunnen ba
den. Twee TL-buizen van 36 watt en 
een 40 watt g loeilamp zorgen voor de 

verlichting. De smoor
spoelen van de TL-verlich
ting zijn onde r de bak ge
plaatst en zorgen samen 
met de gloeilamp voor de 
verwarming. De te mpe
ratuur schommelt overdag 
tussen 27°C en 32°C. 
De temperatuur komt 's 
nachts vrij wel nooit onder 
20°C. 
Overdag zijn de d ieren zel
den actief. Ze verblijven in 
een schuilplaats of s lapen 
op een blad. Ze kle mmen 
zich vaak in een hoek van 
he t terrarium vast. Zodra 
het Iicht uit gaat worden de 
dieren actief en beginnen 
door het terrarium te 
klim men. 
Koraa l teenboo mkikkers 
zijn vraatzuchtig. Alles 
wat kleiner is dan de kik
ker zelf worclt gegeten. 
Het hoofdvoeclse l bij mij 
bestaat uit jonge muizen 

Litoria caemlea in amplexus in het regenterrarium. Foto: H. Veldkamp e n ratjes. Deze geef ik uit-
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sluitend dood. Verder geef ik de dieren 
stukjes runderhart, regenwormen, kre
kels en sprinkhanen. De dieren voer ik 
twee of drie maal per week individueel 
met een pincet. Zo controleer ik de 
voedselopname. Dat is nodig om ver
vetting van de dieren te voorkomen. De 
voedseldieren verrijk ik met een multi
vitaminepreparaat en soms met een 
mengsel van calciumcarbonaat en gis
tocal. 

DEKWEEK 
In de natuur begint met de regentijd ook 
de paartijd. Algemeen wordt aangeno
men dat de regen en de daarbij behoren
de stijging van de luchtvochtigheid een 
belangrijke prikkel is voor de voort
planting. In gevangenschap dient dit 
dan ook nagebootst te worden. Dat dit 
niet probleemloos gaat wordt door 
MEYER & SCHNEIDER ( 1988) beschre
ven. Deze auteurs hebben de ervaring 
dat de timing van de paarstemming bij 
de vrouwtjes niet synchroon loopt met 
die bij de mannetjes. Uiteindelijk slaagt 
bij hen de kweek slechts door het toe
dienen van het hormoonpreparaat 
Pregnyl. 
PROY (1989) maakt melding van een ge
slaagde kweek met behulp van een bio
logische stimulatie waarbij duur van de 
verlichting, de temperatuur en lucht
vochtigheid als prikkels werden ge
bruikt. De dieren werden van januari tot 
en met oktober relatief droog gehouden 
(relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 
65% ). In november werd de luchtvoch
tigheid verhoogd tot 75%. De verlich
tingsduur werd in de drie voorafgaande 
maanden teruggebracht van 14 uur naar 
6 uur per dag. Hij bracht de volwassen 
dieren in november onder in kleine 
plastic terraria met een waterstand van 
ca 1 em. Na vier weken werden de die
reo in een groot terrarium geplaatst en 
werd een beregeningsinstallatie inge
schakeld. Tijdens deze gesimuleerde re-

gentijd bracht hij de temperatuur staps
gewijs (om de 2 tot 4 dagen) terug van 
28°C naar l9°C. Dan werden de eieren 
afgezet. 
Bestudering van de klimaatgegevens 
van de verspreidingsgebieden onder
steunt een snelle temperatuurwisseling 
als voortplantingsprikkel overigens 
niet. Er ligt een marge van ongeveer 
6°C tussen de gemiddelde maximum 
temperatuur in de droge en in de natte 
tijd (25°C en 31 °C). De stijging en de 
daling van deze gemiddelde tempera
tuur verloopt gelijkmatig gedurende de 
maanden. Deze temperatuurwisselin
gen pas ik niet toe. De kweek is al en
kele jaren succesvol. 
Ook is de daglengte waarschijnlijk geen 
doorslaggevende factor bij het voort
plantingsproces. Verreweg de meeste 
kikkers van deze soort komen voor in 
het gebied op het zuidelijk halfrond tus
sen de evenaar en de twintigste breedte
graad. Het verschil tussen de tijdsduur 
van dag en nacht is op de evenaar nul en 
op de twintigste breedtegraad vier uur. 
In mijn ogen is de doorslaggevende fac
tor de luchtvochtigheid die door de 
zware regenval in de regentijd wordt 
belnvloed. Het is altijd aan het begin 
van de regentijd dat de paaractiviteit be
gint (DIESENER, 1986). 

METHOD EN 
De eerste jaren dat ik deze kikkers 
hield, volgde ik net als Proy in grote lij
nen het seizoensritme van het versprei
dingsgebied van deze kikker. De regen
tijd simuleerde ik in onze winter en de 
droge tijd in onze zomer. Later veran
derde ik dit ritme en liet de regentijd in 
onze zomer vallen. Toen de dieren om
streeks drie jaar oud waren ondernam ik 
in 1988 de eerste kweekpoging. Deze 
bestond uit het creeren van een ruim 
waterbassin in het terrarium en het aan
leggen van een provisorische berege
ningsinstallatie. De mannetjes kwamen 
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al snel in paarstemming. Oat uitte zich 
in een oorverdovend nachtelijk ge
kwaak. Af en toe werd er een poging tot 
een amplexus ondernomen, maar tot 
eiafzetting kwam het niet. Ook de po
gingen in de paar jaren daama waren 
niet succesvol. Bij deze pogingen tot 
paring heb ik zelfs twee dieren door 
verdrinking verloren. Ik wijt dat aan de 
inrichting van het aquarium. De kikkers 
hadden te weinig mogelijkheden om 
buiten het water tot rust te komen. Na 
mislukte pogingen in 1988, 1989 en 
1990 besloot ik in 1991 over te gaan tot 
de hiema beschreven methode die al 
drie jaar succes heeft gehad. 

KWEEKTERRARIUM 
Voor de kweekpogingen gebruik ik een 
terrarium dat speciaal is gebouwd voor 
de voortplanting van boomkikkers. De 
ruim 40 em hoge bak is gebouwd hoven 
een klein roestvrij stalen aanrecht met 
gootsteen. De gootsteen fungeert als 
waterbassin. Vanuit dit bassin pompt 
een dompelpomp het water naar hoven 
waar het via geperforeerde buizen naar 
beneden wordt gesproeid. Om verdrin
king van dieren te voorkomen is het wa
terbassin minder diep gemaakt met een 
op maat gesneden kunststof isolatie
plaat. Deze plaat zit klem in de goat
steen, maar kiert wei tangs de randen 
om het water door te Iaten. De pomp be
vindt zich onder deze plaat. A Is bodem
bedekking in de gehele bak heb ik een 
laag grove kiezels aangebracht. Een 
dikke druiventak en enkele stukken 
bamboe completeren het geheel. 
Voordat ik de dieren in dit terrarium 
plaats, laat ik ze eerst in paarstemming 
komen. Dit gebeurt in hun eigen terrari
um. Circa vier weken voor de geplande 
plaatsing in de regenbak voer ik de 
luchtvochtigheid in het terrarium op 
door flink te sproeien. Eerst een, later 
minimaal drie flinke sproeibeurten per 
dag. AI na een week beginnen de man-

netjes te kwaken. Met het draaien van 
een cassetteband je waarop het gekwaak 
van de dieren is opgenomen stimuleer 
ik dat nog extra. Zodra de dieren serieu
ze pogingen ondememen om in am
plexus te gaan zet ik ze over in de re
genbak. Oat is tot nu toe steeds in het 
begin van juni geweest. De mannetjes 
beginnen meestal direct te kwaken. Dit 
gaat met korte tussenpozen de hele dag 
en de hele nacht door. Meestal tref ik de 
koppels nog dezelfde dag in amplexus 
aan. De ochtend nadat ik de dieren in 
amplexus heb gezien liggen in het gehe
le watergedeelte van de bak verspreid 
eieren. De eieren hebben een doorsnede 
van 1 mm. Ze zijn zowellos als in pak
ketjes gelegd. De eikern zit in een heel 
dun gelei-omhulsel. De grootte van bet 
legsel schat ik tussen de 200 en 300 ei
tjes. De mannetjes hebben de vrouwtjes 
dan meestal weer los gelaten. 
Reeds de volgende ochtend zijn in veel 
eieren tot 3 mm grote larfjes te zien. 
Een halve dag later zijn er al verschil
lende larven uit het ei. Een enkel larfje 
spartelt wat, maar de meeste verroeren 
zich niet. De dag daarop zijn aile eieren 
uitgekomen. De larven hangen 's och
tends verticaal aan het wateroppervlak. 
In de avond zwemmen ze bij onraad vrij 
snel rood. De lengte van de larf is nu 
zo'n 7 mm. Drie dagen na het uitkomen 
is de totale lengte van een larf gegroeid 
naar 16 mm. De eerste dagen voeden de 
larven zich voomamelijk met algen. Dit 
'schrapen' ze van de stenen. Ik voer 
aanvullend algentabletten (Spirulina). 
Na enkele dagen geef ik ook dierlijke 
kost als stukjes runderhart en gedroog
de tubifex. De dieren vervuilen het wa
ter nu snel. Om de dag ververs ik 80% 
van het water in de opkweekaquaria. 

METAMORFOSE 
Na ongeveer vijf weken komen de eer
ste kikkers op bet land. Vier weken later 
is ruim 80% op het land. Een enkele larf 
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Larve van Liroria caerulea met achterpoten. 

condition at the same time. The 
hormone Pregnyl has often 
been used to overcome this pro
blem and led to successful bree
ding. I have developed a me
thod for breed ing th is species 
without the use of hormones or 
complicated manipulations in 
the months prior to breed ing. In 
the natural habitat the heavy 
rains falling at the beginning of 
the wet season arc the trigger 
for mating. Simulation of heavy 
rainfall in a specially designed 
vivarium appears to be suffi
cient for breed ing in captivity. 
Shortly before transferring the 
frogs into this viva-rium, hum
idity is increased in the normal 
vivarium in which the frogs are 
kept. The males start calling 

Foto: H. Veldkamp and, as soon as the first attempts 
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heeft hierna nog wei twee maanden no
dig om te metamorfoseren. Het opkwe
ken van de jonge kikkertjes gaat nage
noeg probleemloos. Uit hygienisch 
oogpunt houd ik niet teveel kikkertjes 
in een terrarium. Ook nu verschoon ik 
de terraria geregeld. In de eerste tijd na 
de metamorfose geef ik weideplankton 
dat ik uiteraard ze lf moet vange n. 
Daarop groeien ze zo voorspoedig, dat 
ze al snel v liegen, krekels en kleine 
sprinkhanen kunnen eten. Na ongeveer 
twee maanden zijn de meeste kikkers al 
vier centimeter groot. 

DANKWOORD 
Een woord van dank is op zijn plaats voor 
Nico de Leeuw voor het ter beschikking stel
len van zijn regenbak en het nauwgezet bij
houden van de kweekgegevens. 

BREEDING L!TORIA CA£RUL£A 
IN CAPTIVITY 
It is easy to keep Litoria caeru/ea in captivity. 
However, for many years breeding this species 
proved to be difficult. Often the problem was 
that males and females were not in breeding 

at amplexus are seen, the frogs 
are transferred into the special vivarium with 
simulated rainfall. The same clay the frogs 
usually go into amplexus. The next day eggs 
can be found in clutches or spread individual
ly in the water of the vivarium. Within half a 
clay the tadpoles will develop in the egg and 
with in two clays all the tadpoles have been 
hatched. The tadpoles grow rapidly on a diet 
of algae for the first few days and of meat and 
tubifex thereafter. The water requ ires refres
hing daily. After four weeks metamorphosis 
takes place. Two months later the juveniles 
measure four centimetres. 
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BOEKBESPREKING 

Het is al lange tijd genoegzaam bekend dat het 
enorme stroomgebied van de Amazone, vaak 
aangeduid met een term als de groene hel, op her
petologisch gebied enorm veel te bieden heeft. 
Ook dat het tamelijk lastig is om dieren, afkom
stig uit dat gebied, op naam te brengen. 
De Braziliaanse Avila-Pires heeft het nu gepres
teerd, om in een kloek boekwerk aile reeds be
kende, maar ook een tlinke portie nieuwe infor
matie over een belangrijke reptielengroep, de 
hagedissen, bijeen te schrijven. Zij beperkt zich 
hierbij tot het Braziliaanse deel van 'Amazonia', 
maar dit is verreweg het allergrootste deel. Bij de 
bespreking der afzonderlijke geslachten en soor
ten schroomt zij evenwel niet om over de natio
nale grenzen heen te kijken. Het resultaat is een 
zeer gedegen overzicht over aile in het gebied 
voorkomende hagedissen. Na een korte inlei
ding, waarin zij o.a. het gebied atbakent, volgen 
578 bladzijden met beschrijvingen, waarin 97 
verschillende soorten en ondersoorten aan de 
orde komen. Hierbij zijn zes nieuwe soorten en 
een nieuwe ondersoort. Per soort wordt telkens 
eerst een minutieuze beschrijving van de bewus
te dieren gegeven, waama een scherpe biotoop
aanduiding en een opsomming van wat over de 
biologic van het dier bekend is. Hierin worden 
zaken als activiteitsritmiek, temperatuurprefe
renties, voortplanting, leeftijden, voedsel en vij
anden aangegeven. Hiema wordt het versprei
dingsgebied, voor zover bekend, besproken en op 

BOEKBESPREKING 

De inhoud van dit boek is grotendeels gebaseerd 
op de teksten van de voordrachten die gehouden 
zijn tijdens het in 1991 door de SSAR georgani
seerde gelijknamige symposium. Enkele hoofd
stukken zijn later toegevoegd om een nog beter 
overzicht van het vakgebied te waarborgen. In to
taal hebben zeventig auteurs bijdragen geleverd. 
Zij zijn afkomstig uit de universitaire hoek, de 
natuurbescherming en de dierentuinwereld, en er 
bevinden zich bovendien enkele vooraanstaande 
amateurs onder. De nadruk van het werk ligt op 
technieken voor het houden en kweken van voor
al bedreigde soorten, waarbij in ruim veertig 
hoofdstukken een overweldigende hoeveelheid 
onderwerpen aan bod komt. 
In kort bestek is nauwelijks recht te doen aan de 
geboden diversiteit. Onder 'management' komt 
de invloed van voedsel, Iicht, ouderdom van 
kweeklijnen en ziekten ter sprake. Bij de voort
plantingsbiologie vormt het verkrijgen van in
zicht in stofwisselingsprocessen op de reproduc
tie een belangrijk onderdeel - hierbij komt bij
voorbeeld de mogelijkheid van hormonentoedie-

een kaart aangegeven, waarna nog eventuele bij
zonderheden volgen. Na de soortbeschrijvingen 
volgt een hoofdstuk, waarin op basis van aile ver
spreidingskaartjes enkele biogeografische con
clusies getrokken worden, die tot hypothesen 
over de evolutie van de herpetofauna van dat ge
bied leiden. Tot slot is er een literatuuroverzicht 
van 19 pagina's. 
In het boek is ook een determinatiesleutel opge
nomen van aile besproken soorten. Zeker samen 
met de duidelijke pentekeningen en de foto's 
maakt dit het op naam brengen van aile hagedis
sen van 'Amazonia' mogelijk. Het boek is mede 
daardoor een naslagwerk van grote betekenis 
over een interessante diergroep uit een groot en 
erg belangrijk, maar toch nog tamelijk onbekend 
en in toenemende mate bedreigd gebied. Het 
boek is voor een aanzienlijk deel geschreven on
der begeleiding van M.S. Hoogmoed, op het 
Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden, 
waar de auteur ongeveer drie jaar gewerkt heeft. 
Het toevoegen van de honderd kleurenfoto's, die 
de gebruikswaarde van het boek sterk verhogen, 
is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van 
de Stichting Bevordering Herpetologie. 
Het boek is een must voor iedereen, die gei'nte
resseerd is in de herpetofauna van Zuid-Amerika. 
Het zal nog lange tijd een van de standaardwer
ken over de Zuid-Amerikaanse hagedissen blij-
ven. 

H. Strijbosch 
Dieroecologie, K.U. Nijmegen 

Toernooiveld, 6525 ED Nijmegen 

ning aan de orde - naast gedragskundige en tech
nische aspecten. Aan de hand van bestaande 'mo
del' programma's doen velen verslag van speci
fieke problemen. Vrijwel al onze diergroepen 
passeren daarbij de revue. Van de wormsalaman
ders, via salamanders, gifkikkers, padden, gek
ko's, skinken, hagedissen, kameleons, schildpad
den en slangen tot aan de Nieuwzeelandse 
tuatara. 
Hoewel niet aile technieken voor de terrariaan 
even gemakkelijk toepasbaar zullen zijn, en men 
verschillend kan denken over richtlijnen bij som
mige kweek- en (her-)introductieprogramma's, 
valt dit boek iedere serieuze liefhebber aan te ra
den die kweken hoog in het vaandel heeft staan. 
Het werk is eens te meer aan te bevelen aan hen 
die een goed overzicht willen verkrijgen van wat 
er elders in de wereld - met name in de Verenigde 
Staten - gebeurt op het gebied van de professio
nele terrariumhouderij. 

H.A.J. in den Bosch 
Zoologisch Laboratorium R.U. Leiden 

Postbus 9516 
2300 RA Leiden 
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Gegarandeerd vers, 
doorgeheel Nederland! 
Levende insekten en wormen 
zijn een uitstekend voedsel voor 
vogels en andere insekten
eters, maar ook zeer geschikt 
als visvoer of aas. Toch zijn ze 
lang niet overal verkrijgbaar in 
de speciaalzaken. Daarom 
verzorgt lnsekt Expresse al 
sinds 1988 postorder-levering 
door geheel Nederland. Een 
ruim assortiment, zorgvuldig 
verpakt, gegarandeerd vers! 
Kijkt u de prijslijst er maar op 
na. 

EENVOUDIG 
BESTELLEN: 
Telefonisch: bel 033-550136 en 
de antWoordcentrale noteert uw 
bestellingl U kunt bellen van 
maandag tim vrijdag, van 8.00 
tot 18.00 uur. 
Schriftelijk: met gebruikmaking 
van de BESTELCOUPON die u 
bij iedere zending aantreft, of 
d.m.v. een briefje naar onze 
vestiging in Harderwijk. 

FRANKO 
THUISBEZORGD: 
Uw bestelling wordt wekelijks 
op dinsdag verwerkt, zodat u 
die op woensdag thuis ont
vangt. Daarom moet uw bestel
ling uiterlijk op dinsdag v66r 
11 .00 uur genoteerd zijn , maar 
liever een dag eerderl Ulteraard 
kunt u op andere dagen bestel
len voor levering in de volgende 
week. (Uitzonderingen hierop 
i.v.m. jonge dieren etc. even
tueel in overleg.) Vasta verzend
kosten voor iedere levering 
f 7,50. 

BETALING: 
Daarvoor geldt een eenvoudige 
afspraak: wij leveren snel en 
zonder vertragingen, dus u 
betaalt de bijgesloten faktuur 
per omgaande. Habben wij op 
het moment dat u opnieuw 
bestelt nog geen betaling 

bestel- en infolijn: 033-550136 ontvangen, dan wordt levering 
in afwachting daarvan uit
gesteld. 

DIREKT VAN 
DE KWEKERIJ 
NAAR U THUIS! 

PRI.IS 
4,110 
8,00 1----------------i 

.... LWORIIIIN 15,00 
30,00 L per doosjo A 50 gram 

per doosjo A 100 gram 
S .. RINKHANIN PRI.IS per doosjo A 500 gram 
per doosje i\ 10 stuks I middel formaat 7 50 per doosje A 1000 gram 
per 5 doosjos (50 s1.) I middol lormaal35:oo 1'"::::=::::::::-::-:--------..:..:.~ 
per doosjo A 10 s1uks 1 groo1 lormaal 10 00 RIUZIIIIILWORIIIN 
per 5 doosjos (50 s1.) 1 groo1 lormaa1 42:110 per doosje A 25-30 s1uks 

per doos)o A 100 gram 
TIIIO LARVIN • PRI.IS per doosjo A 500 gram 
doos!• a 20 s1uks 5,00 per doos)o A 1000 gram --·-"' 
dOOSJO a 40 stuks a oo t":::::-::::::=::::-=:-:=------_::::::.:j• 
doosje A 50 stuks e oo RIO.NWORMIN 
doos)e A 250 stuks 35'00 (gowono ol dendrobeana's) 
doosjo a 1000 sluks 110'00 per doosjo A 15 stuks 
• (Zeor zachte roodfgeel-kleurige vlinderlar!..o.) per doos!e A 45 stuks 

per dOOSJO a 90 stuks 

KRULVU•o•N• 
per doosjo a ca. 100 stuks 
per 5 doosjos (ca. 500 s1.) 
• (niet vliegende huisvliegen) 

PRI.IS per doosjo A 450 stuks 

2::: KRICAVIT 



HERPETOLOGISCH CENTRUM HOLLAND 
Reptielen speciaalzaak 

OOK DIEREN 
VOOR DE VIJVER 

GEOPEND: 

IMPORT & EXPORT 

woensdag 13.00-18.00 ~~''\.· .... mw 
Donderdag 13.00-18.00 Alii 

Vrijdag 13.00-21.00 
Zaterdag 1 0.00-17.00 

EVENTUEEL 
ANDERE TIJDEN 

OP AFSPRAAK 

RETAILS 
TRADE 
WHOLESALE 


